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SENTINEL
Graafschap is waar het hart is, HOME!
Veilig zijn, je veilig voelen is een belangrijke overweging bij verhuizing naar een grote gemeenschap als
een ' GRAAFSCHAP '! Een bewaarder Guardian Shire heeft een, 'Sentinel dienstverlening aan de
gemeenschap' (SCS) ! Sentinel: patrouille, wacht, gids, hulp, rapport, trein, af te dwingen Shire
regelgeving. Voor inbreuken op, 'wet' dat ze samen met, 'PMRs (Provinciaal, Marshall, Ranger diensten) .

Sentinel is een carrièrepad voor hij en zij. Het is gebaseerd op de bewaarder voogd
Apprenticeship careerpath sjabloon: Leertijd> werkervaring> verdere studies> promotie
anciënniteit> werkervaring> verdere studies> promotie anciënniteit> werk ..........

Sentinel beslissen hoeveel, 'Neigbourhood Horloge Gemeenschap' (NWC)
de Shire nodig heeft. Zij beheren, trein, gids, .. elk, NWC. Omdat
het een NWC vrijwilliger is een community verwachting!
Waarmaken gemeenschap verwachting.
Elke Bewaarder Guardian gemeenschap is een 'Neighborhood Watch Gemeenschap' het ondersteunen
van lokale Rechtshandhaving. Observeren, opname, rapportage, het bijstaan van wetshandhaving! Het
kan zijn dat de civiele arrestaties te verrichten. Het is uw gemeenschap het veilig te houden voor uw
familie, ...

Notitie! Toen hun is een Ramp, oorlog, .. NWC is geïntegreerd in, 'PdeC

(Provinciale Defensie en Alarmcentrale).
Sentinel Creed: Een Sentinel is vrij riskeren hun leven voor hun
gemeenschap dan doden een lid van de gemeenschap.

Sentinel is een medewerker van Shire in het departement Sheriffs. Sentinel
opleiding vindt plaats 1 dag per week aan het 'PdeC' (Provinciale
Defensie en Alarmcentrale) .
Notitie! Alle grotere Shire hebben 1 of meer 'PdeC'.

Sentinel 1 dag per week opleiding aan de 'PdeC': 1 dag training begint op 1
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uur na zonsopgang en eindigt 1 uur voor zonsondergang met 3 breaks (Early Day snack,
lunch, late dag snack) . Training bestaat uit 7 thema's: 1.
Arrestatie techniek en het schrijven van rapporten; 2. Baton techniek en crowd control; 3. Community
Health en bestrijding van verontreiniging; 4. Marching lichaam en onderhoud; 5. Sentinel EHBO; 6. Ongewapende
defensie; 7. Stun wapens te gebruiken.

Het is verplicht voor elke Shire werknemer om 1 dag per week Sentinel opleiding aan de 'PdeC' bij
te wonen. Tot hun pensioen. Een werknemer kan worden vrijgesteld (Invaliditeit, gezondheid) van 1
of meer onderwerpen.

Sentinel Taken: Sentinel handvat van laag naar midden risico bewaker en patrouille plichten.
Bewaking is single (1) plicht. Patrol is een partnerschap (2) plicht. Crowd control is meer dan 2 .
'Sheriff Advocaat pool' levert alle kantoor- en juridische medewerkers te creëren, uitvoering en
handhaving van Shire regelgeving.

In dienst of buiten dienst zal een Sentinel geen asociaal gedrag te melden

(Misdrijven, vervuiling, vandalisme) en eventuele zichtbare gemeenschap gezondheid en
veiligheid. Sentinel zal arresteren waargenomen gebroken inbreuken en vermeende misdaden.
Bel dan zijn station voor een patrouille te halen de gearresteerd. Als u niet op bewaker of
patrouille van het Sheriff kan andere verplichtingen.

Sentinel outfit: Sentinel draagt een grijs gekleurde gecamoufleerd overall met aparte riem,
handschoenen en brandweerman laarzen. De helm heeft een overgang vizier, een microfoon
en videocamera. Opknoping van de band is een stokje, kanon en handcuff riemen.

In een Shire nood elke ' Sentinel-certificaat ' houder kan worden opgeroepen om plicht als
Sentinel.

Sentinel-carrière voor HE
Nadat hij verdiende een 'PHEC Boy School Diploma'. Hij begint nu een Sentinel
Apprenticeship. HE woont 'PHEC Apprentice College' 1 dag per week. Na voltooiing
verdiende 'PHEC Trade-certificaat'. verdient: wmw1

18 jaar oud hij woont 1 jaar dwangmatige 'Community Service Emergency' (CE) . Na
CE 'een' ambulance Certificate ' wordt afgegeven.
Het invullen van het jaar een jongen volwassen wordt trouwt en start een
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Het invullen van het jaar een jongen volwassen wordt trouwt en begint een gezin. Hij
begint werk als 'Sentinel' ( wmw2 ) . Notitie! Na de kwalificatie, promotie komt wanneer
er een opening. De hoogste gekwalificeerde krijgt de baan. Er zijn geen
uitzonderingen.
Na 3 jaar werkervaring als 'Sentinel' in aanmerking komt voor 'Senior sentinel' te worden ( wmw3 )
.

Na 3 jaar werkervaring als 'Senior sentinel' in aanmerking komt voor 'PHEC / Technical
College' te wonen verdient 'Supervisor Certificate'. Als er een opening gepromoveerd tot
'Lawyer' ( wmw4 ) . Sluit zich aan bij de 'Sheriff Advocaat pool' .

Na 3 jaar werkervaring als 'advocaat' kwalificeert bij te wonen 'PHEC / Leadership
College' verdient 'Leader Diploma'. Als er een opening bevorderd tot 'Senior Advocaat' ( wmw5
) . Is onderdeel van de 'Sheriff Advocaat pool' .

Na 3 jaar werkervaring als 'Senior Lawyer' kwalificeert bij te wonen 'PHEC / Leadership
College' verdient 'Manager Diploma'. Als er een opening gepromoveerd tot 'sheriff' ( wmw6 )
. Is onderdeel van de 'Sheriff Advocaat pool' .

Na 3 jaar werkervaring als 'sheriff' in aanmerking komt voor 'PHEC / Leadership Camp' bij te
wonen verdient 'Administrator Degree'. Als er een opening bevorderd tot 'Senior Sheriff' ( wmw7
) . Sluit zich aan bij het Provinciaal adviseur pool ' .

Sentinel-carrière voor SHE
Nadat ze voltooide een 'Heilig Huwelijk' Contract'. Heeft een 'Medische en onderwijs
Trade Certificate'. Ze begint werk als 'Sentinel'
( wmw2 ) . Na de kwalificatie, promotie komt wanneer er een opening. De hoogste
gekwalificeerde krijgt de baan. Geen uitzonderingen.
Na 1 jaar werkervaring als 'Sentinel' in aanmerking komt voor 'Senior sentinel' te worden ( wmw3
).
Na 1 jaar werkervaring als 'Senior sentinel' in aanmerking komt voor 'PHEC /
Technical-College' verdient 'Supervisor Certificate' bij te wonen. Als er een opening
gepromoveerd tot 'Lawyer' ( wmw4 ) . Sluit zich aan bij de 'Sheriff Advocaat pool' .
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Na 1 jaar werkervaring als 'advocaat' kwalificeert bij te wonen 'PHEC / Leadership
College' verdient 'Leader Diploma'. Als er een opening bevorderd tot 'Senior Advocaat' ( wmw5
) . Is onderdeel van de 'Sheriff Advocaat pool' .

Na 1 jaar werkervaring als 'Senior Lawyer' kwalificeert bij te wonen 'PHEC / Leadership
College' verdient 'Manager Diploma'. Als er een opening gepromoveerd tot 'sheriff' ( wmw6 ) .
Is onderdeel van de 'Sheriff Advocaat pool' .

Na 1 jaar werkervaring als 'sheriff' in aanmerking komt voor 'PHEC / Leadership Camp' bij te
wonen verdient 'Administrator Degree'. Als er een opening bevorderd tot 'Senior Sheriff' ( wmw7 )
. Sluit zich aan bij het Provinciaal adviseur pool ' .

Sommige mensen kunnen niet in dienst van de Shire: Alcoholische, Katholieke

(Zie Christian Brothers) , Criminal (Cage rehabilitator) , Gokker, de houders van
niet-gouvernementele onderwijs Certificaten, mentale handicap, seksuele Disability,
overgewicht, Roker, gebruiker van hallucinerende stoffen.

Sentinel dat onnodige kracht gebruikt bij het waarnemen of tijdens crowd control worden
berispt en gedegradeerd. Sentinel die doden zijn ontslagen en gekooid. Er is geen ruimte
voor 'Killers' in Rechtshandhaving . De Marshall Wetboek van toepassing.

Om recht te hebben wat je nodig hebt Laws, die zijn gemaakt door de regering en bevestigd door
rechtbanken. Wetten moeten toedienen. Vermeende schendingen van regels worden onderzocht door,
Marshall's' Office (Provincie) . Vermeende schendingen van verordeningen worden onderzocht door, Office
Sheriffs' (Graafschap) .
Na lasten worden gelegd: De sheriff (Graafschap) stelt een datum (30 dagen later)

wanneer de kosten worden gehoord 'Chambers'. De Sheriff selecteert vervolgens uit de pool van
advocaten, 5. 1 zal optreden als magistraat, 1 als aanklager, 1 als gids, 1 als klerk en 1 als Procureur.

Het doel van de rechtbanken is om 'schuld' of 'Absence of Guilt' vast te
stellen voor vermeende schendingen van het reglement
(Provinciale wet) of verordeningen (Shire Law) Een instrument dat wordt gebruikt om
vast te stellen, als er inbreuken, is om 'Truth' vast te stellen. De waarheid wordt
gevonden door collusie niet van hoor en wederhoor.
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Notitie! Onrechtvaardig, corrupte hoor en wederhoor Court-systeem wordt vervangen door:

'Just' Fair, samenspannen Court systeem dat voorziet in WAARHEID!
Als er dingen of gebeurtenissen gebeuren Justitie is om de waarheid vast te stellen:

Wat is er gebeurd ?
Wat de oorzaak van de happening? Was de menselijke
onwetendheid bij betrokken? Was menselijke
nalatigheid bij betrokken? Was menselijk kwaad
betrokken?

Hoe tot de rechter te geven door middel van compensatie en rehabilitatie. Welke lessen
kunnen worden getrokken uit dit gebeurt?

SH-C: ' Shire Hoorzitting-Chamber' probeert Zaken die als 'schuld' is gevestigd 'MS
R' wordt geserveerd in Shire revalidatie.
Er zijn 5 Court ambtenaren, Magistraat, aanklager, Guide, Clerk en Procureur. Magistraat,
aanklager en Gids samenspannen (samenwerken) naar 'Truth' te vinden en vast te stellen
'schuld' of 'Absence of Guilt'. De Clerk verzamelt al het bewijsmateriaal. Enforcer stelt de
rechtbank en stelt bewijs displays, zorgt voor 'verdachte en getuigen verschijnen.

Na 'Truth' is gevonden slachtoffers een verklaring afleggen waarin verzoek tot schadevergoeding
omvat. De Magistraat met pensioen dan een 1/2 uur tot de rechter, 'Verdict' en 'compensatie' voor
te bereiden. Beroep door Accused
(Vonnis) en slachtoffers (Een vergoeding) moet binnen 3 weken worden ingediend. Beroep worden
gehouden, op hetzelfde Hof. Maar verschillende Magistraat.

EEN Graafschap biedt 2 types van revalidatie, 'Onderwijs Rehab ( ESR )
en plichten Rehab' ( DSR ) . Beide revalidatie catering voor 3 leeftijdsgroepen, tieners, jongeren en
volwassenen. Tiener (8-14) Wanneer 15 overgebracht naar Juvenile Rehab! jeugdig (SHE 14-17, 14-18
HE) toen 17 jaar en ouder (ZE) , 18 jaar of ouder+ (HIJ) overgeplaatst naar (PR) Provinciale Rehab!

Notitie! Rehabilitator moet betalen voor revalidatie. Teenage ouders betalen 100%. Juvenile
betalen 50%, ouders betalen 50%.
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Onderwijs Shire Rehab ( ESR )
Onderwijs Rehab is 1 op de Rehabilitation schaal. Het is een niet kooi afkickkliniek. Rehabilitator
thuis blijft 's nachts (Betalen voor revalidatie) .
De Onderwijsraad rehabilitator wordt opgehaald van huis 6 dagen per week 1 uur na
zonsondergang (TT) 5 dagen taakstraf doen +1 dag van het onderwijs. Rehabilitator heeft om
de 2 uur 10 minuten (Toilet, eten, drinken) breken. 1 uur voor zonsondergang (TT) Rehabilitator
naar huis genomen

Taken Shire Rehab ( DSR )
Taken Rehab is trog onderwijs en plichten. Rehabilitator betalen voor revalidatie. De
Taken rehabilitator wordt opgehaald van huis 1 uur na zonsopgang (TT) , Dag 1 van
de week. Doen 5 dagen taakstraf
+ 1 dag van het onderwijs. Een Taken rehabilitator (DR) begint plichten 1 uur na zonsopgang (TT) .
'DR' heeft om de 2 uur 10 minuten (Toilet, eten, drinken) breken. DR is opgesloten voor de nacht.
Op dag 6, 1 uur voor zonsondergang (TT) de rehabilitator wordt naar huis genomen.
(TT) Time Triangle Custodian Guardian New-Age time management

Sentinel taakstraf
Bewakend

voor uw gemoedsrust !!!

Huis
Einde
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